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ا ا ا   

احلمد � رب العاملني وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا إىل 

  يوم الدين.

  أ: 

فهذا هو الدرس الثامن من دروس التعليق والشرح على منت الورقات إلمام احلرمني اجلويين 

دار اهلجرة. وقد توقف بنا املقام إىل ما  ضمن دروس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام

 ذكره املصنف رمحه هللا تعاىل يف صيغ العموم.

يف والعموم من صفات النطق وال جيوز دعوى العموم "بعد ذلك: -رمحه هللا تعاىل-قال 

؟ يعين مسألة العموم هل جيري يف األفعالهذه املسألة هي  جمراه"غريه من الفعل وما جيري 

يعين القول املصنف �ن العموم ال يؤخذ إال من النطق واملراد �لنطق هنا اللفظ أراد أن يقرر 

-رمحهم هللا-تلف فيها األصوليون . وهذه املسألة أخ-رمحه هللا تعاىل -دون الفعل (...) 

إىل أن -عليهم رمحة هللا-وذهب املالكية والذي قرره املصنف هنا هو قول مجهور أهل العلم 

�ألفعال هذا الذي نص عليه أبن احلاجب وهو الذي نص عليه أيًضا  العموم أيًضا يقع

طائفة من أهل العلم على أن  واختيار-رمحه هللا-ار العالمة الشنقيطي اآلمدي وهو إختي

العموم أيًضا يقع �ألفعال ومثرة اخلالف يف ذلك هو أ�م نظروا إىل األحاديث اليت جاء 

فيما يتعلق ببعض األفعال وهي اليت -نهم وأرضاهمرضي هللا ع- فيها الوصف من الصحابة

ه العالمة وأيًضا هذا القول ذكرُت رّجح ."هذه حادثة عني ال عموم هلا"يُقال فيها: 

هذه حادثة عني ال " عنهاوهي املسألة اليت يُقال  الفحول"إرشاد "يف -رمحه هللا-الشوكاين 

يعين �ي النيب -تحقيق يف مثل هذا احلاصل أن ال"بل قال العالمة الشنقيطي   ."عموم هلا
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لقضاء �لشاهد واليمني وحنو عن بيع الغرر والقضاء يف الشفعة وا-والسالمعليه الصالة 

فهذا يقع فيه سبب اإلختالف يف مثل  "أنه يعم كل غرر وكل شفعة وكل شاهد ميني-ذلك

يقتها ظاهرة وحق-ه هللا تعاىلرمح-هذه املسائل اليت ذكرها العالمة األمني الشنقيطي 

أو وقعت -ملسو هيلع هللا ىلص-وقعت للنيب حادثًة -رضي هللا عنه-أنه حيكي الصحايب واضحة من جهة 

هل جتري جمرى العموم؟ أو أنه يُقال ��ا -ملسو هيلع هللا ىلص-لبعض األصحاب فيقول فيها النيب 

؟ كما يف حديث النهي عن املزابنة واحملاقلة وقول أو ��ا حادثة عني ال عموم هلا ؟خاصة

والذي سار عليه اجلويين هو أيًضا ما قرره  »�لشفعة يف اجلوار-ملسو هيلع هللا ىلص- قضى النيب«جابر 

الرازي وهو قول مجهور أهل العلم ولكن كما تقدم أن الراجح أن العموم أيًضا يقع فيما 

مل يـَُرخَّص يف أ�م التشريق «يتعلق �ألفعال. ومن ذلك أيًضا قول عائشة رضي هللا عنها 

والعموم من صفات "بقوله -رمحه هللا تعاىل-. هذا مراده »ديأن ُيَصْمَن إال ملن مل جيد اهل

 ليس إال. يعين عنده. النطق"

اخلاص إال -رمحه هللا تعاىل -مل يُعّرف لنا املصنف  العام"واخلاص يقابل "-رمحه هللا-قال 

مبقابله وهو العام فما قابل اخلاص فهو العام عنده. فإذا أرد� أن نضع تعريًفا مقرً� نقول: 

 وهذا التعريف يُقّرُب به املعىن. اخلاص لفظ ال يعّم أكثر من واحد وقد يتناول أكثر""

هذا أيًضا فيه نوع من التعريف هلذا  "والتخصيص متييز بعض اجلملة" –رمحه هللا -مث قال 

يُراد، يراد به  أالوإما -يعين بعض اجلملة -ن التخصيص إما أن يُراد به جزء التخصيص فإ

أجزاءها ويٌراد به بعضها إىل آخر ما يقرره اللغويون وهذه املباحث بعضها هلا  أحياً� مجيع

 متحض يف مسائل اللغة.
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وهو ينقسم إىل متٍصل ومنفٍصل فاملتصل االستثناء والتقييد �لشرط "-رمحه هللا-قال 

ما يتعلق �قسام التخصيص وأن -رمحه هللا تعاىل -هنا ذكر لنا املصنف  "والتقييد �لصفة

  لتخصيص ينقسم إىل هذين القسمني مث كل قسم منهما ينقسم إىل أقسام:ا

  إ  

 . وإ  

فاملتصل عندهم ما أتصل بنفس اللفظ هذا ُيسّمى عندهم �لتخصيص املتصل ويسميه  

يُعّرب عن املتصل �نه غري املستقل ويُعرب عن املنفصل �نه املستقل.  "غري املستقل"بعضهم بـــ

  �نه على هذه األقسام الثالثة:-رمحه هللا تعاىل-ل ذكره املصنف املتصفاملخصص 

 ءا  

  وا  

  وا  

على أن بعضهم يفصل فيها فيقول ��ا أربعة يعين املتصل أربعة: بل حكى القراّيف إطباق  

رمحه -سريجع املصّنف . و اء وا وا وااألصوليني على ذلك وأ�ا أربعة: 

واالستثناء إخراج ما لواله لدخل يف "إىل شرح كل واحد من هذه املخصصات فقال: -هللا

 "إّال"فإذا ُأخرج املستثىن بــــــــــــــــ  االستثناء-رمحه هللا تعاىل-عرف به املصنف هذا ما  "الكالم

 هذا اإلستثناء لدخل هذا يف أو �حدى أخوا�ا من املتكلم فإن هذا ُيسمى �إلستثناء ولوال

 َ�ْتُوا ملَْ  ُمثَّ  اْلُمْحَصَناتِ  يـَْرُمونَ  َوالَِّذينَ  :﴿م بيانه. ففي قوله تبارك وتعاىلالعموم كما تقد

) 4( ُقونَ اْلَفاسِ  ُهمُ  َوأُولَِئكَ  أََبًدا َشَهاَدةً  َهلُمْ  تـَْقبَـُلوا َوَال  َجْلَدةً  َمثَاِننيَ  فَاْجِلُدوُهمْ  ُشَهَداءَ  ِ�َْربـََعةِ 

فلم  ،]٤٫٣النور [﴾ َوَأْصَلُحوا َذِلكَ  بـَْعد ِمنْ  َ�بُوا الَِّذينَ  ﴿ ِإالَّ فاستثىن ]٤٫٣النور [﴾ َ�بُوا الَِّذينَ  ِإالَّ 
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ر. كذلك يف كما هو ظاهيعم مجيع الَقَذفة على كل حال وإمنا ُخّصص ذلك �الستثناء  

ميَانِ  ُمْطَمِئنٌّ  َوقـَْلُبهُ  ُأْكرِهَ  َمنْ  ِإالَّ  ِإميَانِهِ  بـَْعدِ  ِمن ِ��َِّ  َكَفرَ   َمن ﴿قوله تعاىل فإن  ]١٠٦النحل [ )ِ�ْإلِ

صرف العموم عن ظاهره. وله نظائر كثرية وأمثلة كثرية وكما قلت لكم  االستثناءهذا 

 ِإال َلَكِبريَةٌ  َوِإنـََّها ﴿ليت يذكرها. أيًضا يف قوله تعاىلاملقصود هو التمثيل على هذه القواعد ا

 . ]٤٥٫٤٦البقرة [ ﴾ رَاِجُعونَ  إِلَْيهِ  َوأَنـَُّهمْ  َرِ�ِّمْ  ُمالُقو أَنـَُّهمْ  َيظُنُّونَ  الَِّذينَ *  اْخلَاِشِعنيَ  َعَلى

أي  "وإمنا يصّح بشرط أن يبقى من املستثىن منه شيء"بعد ذلك أنتقل فقال:  :وام

، وهذه الكلمة شيء لن يرتضيها املصنف على بد أن يبقى من املستثىن منه شيءال

 اإلطالق بل سيجعل هلا قيًدا آخر سيأيت الكالم عليه.

ان خيرج بعًضا من املستثىن وهو أراد أن اإلستثناء يعمل يف الكالم أو نُعمله يف الكالم إذا ك

ن عليَّ مائة منه أما إذا أتى عليه وأستغرقه فإنه ال يكون هنا إستثناء، فإذا قال مثًال لفال

وهذا ظاهر، وقوله هنا  مل يصح ويثبت له عندهم اإلقرار �ملائة كاملة ،درهم إال مائة درهم

 .شيء يسري يعين أنه أي ولو بقي "يبقى من املستثىن منه شيء": رمحه هللا

 ."�لكالمومن شرطه أن يكون متصال ": ه هللا بعد ذلكمث قال رمح

وهذه املسألة هي من أهم املسائل اليت ينبين عليها أحكام واليت أطال فيها أهل العلم ويف 

  بعد الفصل وما ضابط ذلك  االستثناءتقريرها ويف النظر يف أحواهلا وهي هل يصح 

 ؟الفصل

حلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة على أنه ال بد وأن يتصل الكالم مجهور أهل العلم من ا

ذا إو " -رمحهم هللا تعاىل-ظاهر قوهلم يف نفس ا�لس وأن يكون املتكلم واحًدا كما هو 



 [[الدرس الثامن من شرح الورقات]                                                               [الشیخ مصطفى مبرم]

فيها  -عليه الصالة والسالم-نظرت إىل النصوص واألحاديث فإنك تنظر إىل ما ثبت عنه 

�نه يصح اإلسثناء يف أنه قال  -رضي هللا عنه-اس بل قد جاء عن أبن عب وعن أصحابه

وقالوا �نه إذا   -رمحهم هللا-، ولكن هذا القول مل يوافق عليه اجلمهور اليمني ولو بعد سنة

وتلميذه أبن القيم وغريهم �نه ال  -رمحه هللا-كان الفصل يسريًا وهذا إختيار شيخ اإلسالم 

 . �س به

من حلف على ميني فرأى غريها خريًا منها فليكفر عن ميينه وليأيت «: الق-ملسو هيلع هللا ىلص-النيب 

، جاء يف احلديث األخر �نه إذا إستثىن فقال إن شاء هللا صح إستثناؤه  »الذي هو خري

مكة -ملسو هيلع هللا ىلص-املطلب ملا حرم النيب  أبن عباس ويف حديث العباس بن عبدكما يف حديث 

، إالَّ اِإلْذِخرَ .َ قَاَل اْلَعبَّاسُ الهاُ ال ُخيْتَـَلى خَ «: قال ُه ِلَقيْنِنا َوبـُُيوتِنا ، فَِإنَّ : َ� َرُسوَل ا�َِّ

سكت وتكلم العباس وراجعه يف األمر -عليه الصالة والسالم-، فالنيب »: إال اإلذخرفقال

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-النيب  استثىنمث 

َقِلَنبَّ  َفال « -ملسو هيلع هللا ىلص-قال كذلك ما جاء يف صلح احلديبية أنه   َأوْ  ، بِِفَداءٍ  ِإال ِمْنُكمْ  َأَحدٌ  يـَنـْ

ْعُتهُ  فـََقدْ  ، يـُْقَتلُ  َفال بـَْيَضاءَ  ْبنَ  َسْهلَ  ِإال: قـُْلتُ :  ا�َِّ  َعْبدُ  قَالَ  ،" ُعُنقٍ  ِبَضْربَةِ   يـََتَكلَّمُ  مسَِ

 ِمنَ  ِحَجارَةٌ  َعَليَّ  يـُْلَقى َأنْ  ِعْنِدي َخْوفًا َأَشدَّ  َكانَ   يـَْومٌ  َعَليَّ  أََتى َفَما ،َفَسَكتَ  ، ِ�ِإلْسالمِ 

فعلى كل ، » بـَْيَضاءَ  ْبنَ  َسْهلَ  ِإال: - ملسو هيلع هللا ىلص- ا�َِّ  َرُسولُ  قَالَ  َحىتَّ  ،َذِلكَ  يـَْوِمي ِمنْ  السََّماءِ 

حال فإن هذه املسألة هي من أهم املسائل فإذا كان الفصل يسريًا فإنه ال مانع منه كما 

 . جاء يف هذه األحاديث

نظر يف األدلة قبل يت هلا رعاية وحتتاج إىل دراسة و وهذه املسألة كما قلت لكم هي املسألة ال

  .حال بعضهم صحح ذلك ولو طال الزمنكل   إفتاء الناس يف مسائلهم، وصححوه على
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 .على املستثىن منه االستثناء: وجيوز تقدمي بعد ذلك-رمحه هللا تعاىل-قال املصنف 

وهذه املسألة إذا نظرت فيها وحبثت عنها ال جتد مثاًال يرحيك يف هذا الباب وإمنا هي 

اء على املستثىن منه واجب مسألة لغوية حنوية ِصرفة وذلك أ�م يقولون �ن تقدمي اإلستثن

 .إليهمادام ما هناك مثال إال إذا هدينا إىل مثال فيما يستقبل ونسأل هللا التيسري 

  ."غريهوجيوز اإلستثناء من اجلنس ومن " :قال

هذه املسألة أيًضا وقعت يف بعض النصوص يعين أنه يقع اإلستثناء من نفس اجلنس كما 

وأن يكون من غري  "جاء الرجال إال رجًال"تقول  وكما "جاء الطالب إال طالًبا"تقول 

على القول �ن القوم غري النساء أو �ن القوم  "جاء القوم إال النساء"جنسه كما تقول 

 َفَسَجدَ  ﴿يدخلن يف النساء، وقد يكون املستثىن منه من غري اجلنس كما يف قوله تعاىل

فإن  ]٣١30-٣٫البقرة [ ﴾السَّاِجِدينَ  َمعَ  َيُكونَ  َأنْ  َأىب ِإْبِليسَ  ِإالَّ ) 30( َأْمجَُعونَ  ُكلُُّهمْ   اْلَمالِئَكةُ 

 أَْمرِ  َعنْ  فـََفَسقَ  اجلِْنِّ  ِمنَ  َكانَ  ﴿قال فيه  -جل وعال-إبليس ليس من املالئكة ألن الرب 

 ٠]٣٠الكهف [﴾ رَبِّهِ 

 .-رمحه هللا تعاىل-على ما أراده املصنف  ن هذا املستثىن من غري اجلنسأفدل على 

 َسَالًما َسَالًما ِقيًال  ِإالَّ ) 25( َ�ْثِيًما َوَال  َلْغًوا ِفيَها َيْسَمُعونَ  َال  ﴿ومنه أيًضا قوله تعاىل

ومعلوم أن السالم ليس من اللغو وال من التأثيم فدل على اإلستثناء ٠]٢٥٫٢٦الواقعة [﴾

قول إبراهيم عليه الصالة منه وكذلك قوله تعاىل "فَِإنـَُّهْم َعُدوٌّ ِيل ِإالَّ َربَّ اْلَعاَلِمَني" كما يف 

  .والسالم

  مث فرقوا بني اإلسثناء املنقطع وغريه:
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رمحه -كما تقدم يف كالمه  "اإلستثناء من اجلنس ومن غريه وجيوز ": هنا-رمحه هللا-قال 

 -هللا تعاىل

على حد ما يقوله قوم إن كان ُقصد به  "والشرط، الشَّْرط أو الشََّرط"قال رمحه هللا: 

الشرط احلُكمي الذي هو ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته 

هنا ذكر النوع  شروط وجيوز أن يتقدم عن املشروط""والشرط جيوز أن يتأخر عن املقال 

"والشرط جيوز أن قال رمحه هللا تعاىل -املعذرة �رك هللا فيكم-الثاين من نوعي االستثناء 

هذه املسألة هي ما يتعلق �لشرط  يتأخر عن املشروط وجيوز أن يتقدم عن املشروط"

املقصود به هنا الشرط الشرعي الذي  الذي هو إلزام الشيء والتزامه يف البيع وحنوه والشرط

يقع به ثبوت املشروط عليه أو عدم شروطه وقد أختلف األصوليون يف تعريفه والكالم عليه 

ذكر  -رمحه هللا تعاىل-مث إنه منقسم إىل أقسام كما سيأيت الكالم عليها هنا املصنف 

َرَك أَْزَواُجُكْم ِإْن ملَْ َيُكْن ﴿ َوَلُكْم ِنْصُف َما تَـ الشرط والتخصيص به ويدل عليه قوله تعاىل 

فرض نصف ما تركت الزوجة بكونه للزوج  -تبارك وتعاىل-فعلق الرب  ]١٢[النساء َهلُنَّ َوَلٌد ﴾

على شرط وهو أال يكون هلا ولد وهذا مما يتقدم فيه وأما إذا تقدم الشرط على املشروط  

- فإن هللا  ]٦[الطالق  َعَلْيِهنَّ َحىتَّ َيَضْعَن َمحَْلُهنَّ﴾ ﴿ َوِإن ُكنَّ أُوالِت َمحٍْل فَأَنِفُقواكقوله تعاىل

علق الشرط �ن تكون حامال وهنا قدم الشرط على املشروط كما سبق يف   -تبارك وتعاىل

هنا ذكر  "واملقيد �لصفة حيمل عليه"قال بعد ذلك  -رمحه هللا تعاىل-كالم املصنف 

ة حيمل عليه املطلق كالرقبة قيدت �إلميان يف "واملقيد �لصفمسألة املطلق واملقيد قال 

أبرز الكالم على املطلق واملقيد يف مبحث  بعض املواضع  فيحمل املطلق على املقيد"

العموم ألنه يعتربه فردا من أفراده فانتقل إىل بيانه والبد فيه يف املطلق واملقيد من ورود نصني 

طلق على املقيد وهذا من وسائل اجلمع أحدمها مطلق واآلخر مقيد وأن بعد ذلك حنمل امل
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بني الدليلني وقد يظهر منهما التعارض فالبد من اجلمع بينهما واملطلق عرفوه �نه اللفظ 

املوضوع ملعىن كلّي، وتطلب األصوليون الفرق بني املطلق واملقيد واملسألة فيها كالم طويل 

الوقت ال نريد أن خنرج على  على كل حال وحنن نرى أنفسنا نسابق الوقت وأيًضا يف نفس

 وهذا له صور: -رمحه هللا-هنا ذكر املطلق واملقيد  -رمحه هللا تعاىل-مقصود املصنف 

فالصورة األوىل: أتفق عليها العلماء وهي أن يتحد السبب واحلكم يف هذه احلالة حنمل 

ْت َعَلْيُكُم ﴿ ُحِرّمَ املطلق على املقيد وهذا ال خالف فيه بني أهل العلم مثل قوله تعاىل

َتُة َواْلدَُّم َوحلَُْم اْخلِْنزِيرِ  ﴿ُقل الَّ َأِجُد ِيف َما أُوِحَي ِإَيلَّ ُحمَرًَّما َعَلٰى وقوله تعاىل   ]٣[املائدة ﴾  اْلَميـْ

َتًة َأْو َدًما مَّْسُفوًحا َأْو حلََْم ِخنزِيٍر﴾  إطالق  فيقيد ]١٤٥[األنعام طَاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأن َيُكوَن َميـْ

 الدم يف اآلية األوىل �لدم املسفوح هذه هي الصورة األوىل .

 :مرة اأيًضا أتفق عليها أهل العلم وهي أن خيتلف السبب واحلكم يف هذه احلالة  ا

ال حيمل املطلق على املقيد وهذا أيًضا �تفاق أهل العلم وهو كثري يف نصوص الشريعة، 

ن يتحد السبب وخيتلف احلكم مثل مسألة الوضوء والتيمم هناك صور أختلفوا فيها وهي أ

﴿ قال:  -تبارك وتعاىل-فإن السبب املوحد هلما هو احلدث ولكن احلكم خمتلف ألن هللا 

وكذلك هناك سورة أخرى خمتلف فيها  ]٦[املائدة َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَىل الصََّالِة﴾ 

ويتحد احلكم كما يف كفارة القتل وهذه خمتلف فيها والصواب  وهي أن خيتلف السبب

الذي عليه اجلمهور أ�ا حيمل فيها املطلق على املقيد وهذا قول مجهور الشافعية ومجهور 

﴿َوَمن قـََتَل ُمْؤِمًنا َخطَأً املالكية وأكثرهم ومجهور احلنابلة فإن هللا تعاىل قال: يف كفارة القتل 

﴿ َال يـَُؤاِخذُُكُم اّ�ُ ِ�للَّْغِو ِيف أَْميَاِنُكْم ، وقال يف كفارة اليمني]٩٢[النساء مُّْؤِمَنٍة﴾  فـََتْحرِيُر َرقـََبةٍ 

 َوَلِكن يـَُؤاِخذُُكم ِمبَا َعقَّدمتُُّ اَألْميَاَن َفَكفَّارَتُُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكَني ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُمونَ 
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﴿أَْو َحتْرِيُر َرقـََبٍة ﴾ وكذلك يف آية الظهار  ]٨٩[املائدة ُهْم أَْو َحتْرِيُر َرقـََبٍة ﴾ َأْهِليُكْم أَْو ِكْسَوتُـ 

 وقيدها يف كفارة القتل �ملؤمنة فحملنا املطلق على املقيد . ]3[ا�ادلة 

قد ذكر� هذا  "واملقيد �لصفة حيمل عليه املطلق"بعد ذلك:  - رمحه هللا تعاىل-قال 

"واملقيد �لصفة حيمل عليه املقيد، كالرقبة قيدت الم على الشرح إستطراًدا يف الك

 �إلميان يف بعض املواضع، وأطلقت يف بعض املواضع؛ فيحمل املطلق على املقيد"

وهذا تقدم الكالم عليه يف كفارة القتل على ما تقدم من الكالم على املطلق واملقيد يف قوله 

﴿فَِإَذا َدفـَْعُتْم ِإلَْيِهْم أَْمَواَهلُْم فََأْشِهُدوا وقوله  ]٢٨٢[البقرة ايـَْعُتْم ﴾ ﴿ َوَأْشِهُدوا ِإَذا تـَبَ تبارك وتعاىل

﴿فَاْسَتْشِهُدوا وقوله  ]٢٨٢[البقرة  ﴿َواْسَتْشِهُدوْا َشِهيَدْيِن من رَِّجاِلُكْم﴾وقوله  ]٦[النساء َعَلْيِهْم ﴾ 

حيملها كلها على قوله  -رمحه هللا تعاىل-افعي هنا الش ]١٥[النساء َعَلْيِهنَّ أَْربـََعًة ِمّنُكْم ﴾ 

[البقرة ﴿ ِممَّْن تـَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء ﴾ ويف قوله تعاىل ]٢[الطالق ﴿َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم ﴾ 

بعد  -رمحه هللا تعاىل-فمن مل يكن عدًال رًضا مل تقبل شهادته يف بيع وال غريه قال   ]٢٨٢

يص الكتاب �لكتاب، وختصيص الكتاب �لسنة، وختصيص السنة "وجيوز ختصذلك 

 �لكتاب، وختصيص السنة �لسنة"

ىل ما يقع به التخصيص يعين ما حيتج به فيما إيف هذه املواضع  -رمحه هللا تعاىل-نتقل أ

وىل ما الصورة األأختلفوا فيها فأتفقوا فيها وفيه مواضع أيتعلق �لتخصيص وهذا فيه مواضع 

 قوله تعاىل هل العلم فمثًال ألة جممع عليها بني أصيص الكتاب �لكتاب فتلك مسوهي خت

هذا عند اجلمهور خصص بقوله  ]228 :البقرة[ ﴾ قـُُروءٍ  َثالثَةَ  ِ�َنـُْفِسِهنَّ  يـَتَـَربَّْصنَ  َواْلُمطَلََّقاتُ  ﴿

وكذلك قوله تبارك  ]٤الطالق [ ﴾ َمحَْلُهنَّ  َيَضْعنَ  َأنْ  َأَجُلُهنَّ  اْألَْمحَالِ  َوأُوَالتُ  ﴿جل ذكره 

هذا خصص  ]٣النساء [ ﴾ َوُرَ�عَ  َوُثَالثَ  َمثْـَىن  النَِّساءِ  ِمنَ  َلُكمْ  طَابَ  َما فَاْنِكُحوا ﴿وتعاىل 
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�ت احملرمات وكذلك فيها آخر أىل إو  ]٢٣النساء [ ﴾ أُمََّهاُتُكمْ  َعَلْيُكمْ  ُحِرَّمتْ  ﴿بقوله تعاىل 

 تـَْنِكُحوا َوَال  ﴿ا قوله سبحانه يضً أوهنا   ]٢٢١لبقرة ا[ ﴾ اْألُْختَـْنيِ  بـَْنيَ  َجتَْمُعوا َوَأنْ  ﴿قوله تعاىل 

 ﴿ -جل وعال-ن قوله أهل العلم قالوا أن طائفة من إف  ]٢٣النساء [﴾ يـُْؤِمنَّ  َحىتَّ  اْلُمْشرَِكاتِ 

  .حممول على التخصيص  ]٥املائدة [ ﴾ قـَْبِلُكمْ  ِمن اْلِكَتابَ  أُوتُوا الَِّذينَ  نَ مِ  َواْلُمْحَصَناتُ 

 -ملسو هيلع هللا ىلص-نه خيصص القران بسنة النيب أختصيص الكتاب للسنة مبعىن هي  :اموارة 

 أَْزَواُجُكمْ  تـََركَ  َما ِنْصفُ  َوَلُكمْ  ﴿ستدل العلماء على ختصيص الكتاب �لسنة لقوله تعاىل أو 

-بن زيد أسامة أنه قد جاء يف الصحيحني من حديث إف ]٤النساء [ ﴾ َوَلدٌ  َهلُنَّ  َيُكنْ  ملَْ  ِإنْ 

 »ملسلم الكافر وال يرث الكافر املسلمال يرث ا«قال  -ملسو هيلع هللا ىلص-ن النيب أ -رضي هللا عنهما

ا قوله يضً أيف محل ذلك على التخصيص ومنها  -رمحهم هللا تعاىل-ختلف العلماء أوقد 

َتةُ  َعَلْيُكمُ  ُحِرَّمتْ ﴿تعاىل   »احلت لنا ميتتان ودمان« :قال -ملسو هيلع هللا ىلص-ن النيب إف ]٣املائدة [ ﴾اْلَميـْ

و الطهور ماؤه احلل ه« -عليه الصالة والسالم-ن هذا فيه وقف قوله صح من هذا ألأو 

 فَاْغِسُلوا الصََّالةِ  ِإَىل  ُقْمُتمْ  ِإَذا﴿ -تبارك وتعاىل-وكذلك مما يدل عليه قوله  »ميتته

ن أمور أنه مإىل الصالة للمحدث وللمتطهر فإفهذا عام لكل قائم  ]٦املائدة [ ﴾ُوُجوَهُكمْ 

 َأَحَد�َ  ُجيِْزئُ «  الذي يف البخاري -رضي هللا عنه-نس أولكن خصصوه حلديث  أيتوض

عام احلديبية صلى مخس صلوات بوضوء واحد وقال  -ملسو هيلع هللا ىلص- والنيب » ُحيِْدثْ  ملَْ  َما اْلُوُضوءُ 

  هذه الصورة الثانية . »عمدا فعلته« -رضي هللا عنه وارضاه-لعمر 

رة اتلف فيها أخا من املواطن اليت يضً أقال وختصيص السنة �لكتاب وهذه  :ا

«  -ملسو هيلع هللا ىلص-ومثّلوا هلا بقول النيب ىل اخلالف إذا جاء الدليل مل يلتفت إنه أواملقصود هو 

له إحىت يقولوا ال  «ويف لفظ  » ا�َُّ  ِإالَّ  ِإلَهَ  َال  َأنْ  َيْشَهُدوا َحىتَّ  النَّاسَ  أُقَاِتلَ  َأنْ  أُِمْرتُ 
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ذا فعلوا ذلك عصموا مين إا رسول هللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فن حممدً أال هللا و إ

 قَاتُِلوا ﴿فقالوا خصص لقوله تعاىل  » هللاسالم وحسا�م على ال حبق اإلإمواهلم أدمائهم و 

 احلَْقِّ  ِدينَ  َيِديُنونَ  َوَال  َوَرُسولُهُ  ا�َُّ  َحرَّمَ  َما ُحيَّرُِمونَ  َوَال  اْآلِخرِ  ِ�ْليَـْومِ  َوَال  ِ��َِّ  يـُْؤِمُنونَ  َال  الَِّذينَ 

ن هذا قالوا أل ]٢٩ة التوب[ ﴾ َصاِغُرونَ  َوُهمْ  َيدٍ  َعن اْجلِْزيَةَ  يـُْعطُوا َحىتَّٰ  اْلِكَتابَ  أُوتُوا الَِّذينَ  ِمنَ 

ن إخرى فأحاديث و �أ -تبارك وتعاىل-ستدلوا بقوله أفيه ختصيص للحديث وكذلك 

و�ى عن قتل النساء  »من قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة«قال  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا 

ىل غري ذلك من النظائر اليت ال ختلوا منها كتب الفقه وكتب إعته طفال والراهب يف صومواأل

كما   »ال تقبل صالة بغري طهور« -ملسو هيلع هللا ىلص-ا مما خصص به الكتاب السنة قوله يضً أصول األ

 صالة ال يقبل هللا«يب هريرة املتفق عليه أبن عمر عند مسلم ويف حديث أيف حديث 

 فـَتَـَيمَُّموا َماءً  جتَُِدوا فـََلمْ  ﴿�م قالوا خصص بقوله تعاىل إف »أاحدكم اذا احدث حىت يتوض

  نه ال خيصص السنة �لقران .أهل العلم من يرى أمن  ]٤٣النساء [ ﴾

رمحه -من الصور اليت ذكرها املصنف  ارة ااهذه  "�لسنةوختصيص السنة "قال 

فيما سقت السماء «صوليون هو قوله عليه الصالة والسالم شهر مثال يذكره األأ: و -هللا

ن هذا خصص حبديث إف »لعيون او كان عفر� العشر وما سقي �لنضح نصف العشروا

ليس فيما اقل من مخسة اوسق « :قال-ملسو هيلع هللا ىلص-عن النيب -رضي هللا عنه-يب سعيد أ

  .نه ال زكاة فيهإوسق فأفخصص �ذا يعين ما مل يبلغ مخسة  »صدقة

-ونعين �لنطق قول هللا  "�لقياسالنطق وختصيص "مث قال املصنف رمحه هللا بعد ذلك: 

  .-ملسو هيلع هللا ىلص-وقول الرسول - سبحانه وتعاىل
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هل العلم يف ختصيص الكتاب والسنة أصولية اليت يذكرها لة يف هذه القاعدة األأشهر مسأو 

 ﴿ :قال -جل وعال-مة الزانية فان هللا حلاق العبد يعين اململوك الزاين حلد األإللقياس هي 

ُهَما َواِحدٍ  ُكلَّ   فَاْجِلُدوا َوالزَّاِين  الزَّانَِيةُ  فهذا كما هو معلوم يف حق  ]٣ النور[ ﴾ َجْلَدةٍ  ِمائَةَ  ِمنـْ

 َعَلى َما ِنْصفُ  فـََعَلْيِهنَّ  بَِفاِحَشةٍ  أَتـَْنيَ  فَِإنْ ﴿ :ماء قالىل اإلإاحلر الذي مل حيصن وملا جاء 

ن القتل ال يتوسط كما هو منا هذا يف حق اجللد ألإو  ]٢٥النساء [﴾اْلَعَذابِ  ِمنَ  اْلُمْحَصَناتِ 

نه جيلد مائة جلدة وعلى حلقناه �حلر مل يصح وقلنا �أن إمعلوم فقالوا العبد مسكوت عنه ف

مة من �ب التخصيص �لقياس، فيجلد هو أيًضا مخسني جلدة ننا نلحقه �ألإهذا ف

 فـََعَلْيِهنَّ  بَِفاِحَشةٍ  أَتـَْنيَ  فَِإنْ ﴿فخصت هذه اآلية أو خص هذا اململوك �آلية اليت هي 

و هذا ظاهر وهو الذي عليه مجاهري  ]٢٥النساء [﴾اْلَعَذابِ  ِمنَ  اْلُمْحَصَناتِ  َعَلى َما ِنْصفُ 

 َوَحرَّمَ  اْلبَـْيعَ  ا�َُّ  َوَأَحلَّ  ﴿تعاىل . وهناك مثال آخر وهو قوله -رمحهم هللا تعاىل-أهل العلم 

عليه الصالة -فإن مجاهري أهل العلم ملا ذكروا ر� الفضل وهو قوله  ]٢٧٥البقرة [﴾ الِرّ�َ 

الذهب �لذهب والفضة �لفضة والرب �لرب والشعري �لشعري والتمر �لتمر « -والسالم

 »سواءوامللح �مللح مثًال مبثل يًدا بيد فمن زاد أو أستزاد فقد أرىب اآلخذ واملعطي فيه 

فإنه هذا احلديث يدل على حرمة الرب مبثله متفاضًال ونسيًئة نًصا ودل على حرمة ذلك، 

حرمة األرز قياًسا على خالف بني املالكية، طبًعا إتفقوا على القياس مجهور أهل العلم 

علة أتفقوا، اجلمهور خالفًا للظاهرية من املالكية واحلنابلة والشافعية واحلنفية مث أختلفوا يف ال

  .اجلامعة وليس هذا حمل الكالم على هذه املسألة إمنا املراد اإلشارة إليها

وا�مل ما أفتقر إىل البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز "-رمحه هللا تعاىل-قال 

�إلمجال يتعلق  فيما-رمحه هللا تعاىل-ا ذكره املصنف هذا م، "اإلشكال إىل حيز التجلي
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من -رمحه هللا تعاىل-ألنه ملا فرغ  واملبنيَّ أو املبنيِّ كل هذا جائز صحيح، والبيان أو ا�مل

 بيان العام واملطلق عرف لنا البيان وعرف لنا اإلمجال:

 .ال يتضح معناه يفتقر إىل البيان ما ل:

 .ما يزيل هذا اإلمجال وان:

 عرف األصوليون: فالذي يزيل اإلمجال هو املبني ملا وقع من هذا اإلمجال،

:واإلمجال له أسباب كثرية وأكثرها ، هور العبد يف فهمه إىل بيان هذا �نه ما افتق ا

ه راجع إىل العوارض اليت تعرض للعبد بسبب جهله، �ذا ا�مل فيظن أنه جممًال فال يتبني ل

ا م ]٢٢٨البقرة [ ﴾ قـُُرَوءٍ  َثالَثَةَ  ِ�َنُفِسِهنَّ  يـَتَـَربَّْصنَ  َواْلُمطَلََّقاتُ  ﴿-تبارك وتعاىل-حقيقته يف قوله 

؟ إذا نظرت إىل املعين اللغوي رأيته من املشرتك فقد يطلق على الطهر وقد يطلق على القرء

احليض وهذا ظاهر واضح يف كالم العرب، وهنا نطلب دليًال أخر ليبني لنا هذا اإلمجال 

؟ أم هو ؟ هل هو الطهرلقرء ما هوتعلق �فيما ي-رمحهم هللا تعاىل-ختلف العلماء وهنا إ

فريجع يف ذلك إىل األدلة حىت يرتجح الراجح منها، وغالب ما حيصل فيه اإلمجال  ؟احليض

تضح الكالم ويقول امل أكثر من معىن فإذا فصلنا فيه هو املشرتك من األلفاظ اليت حتت

"لفظ ا�مل واملطلق والعام كان يف اصطالح األئمة كالشافعي  -رمحه هللا-شيخ اإلسالم 

وغريهم سواء ال يريدون ��مل ما ال يفهم منه كما فسره بعض  وأمحد وأيب عبيد وإسحاق

املتأخرين وأخطأ يف ذلك بل ا�مل ما ال يكفي وحده يف العمل به وإن كان ظاهره حقا  

ُرُهمْ  َصَدَقةً  أَْمَواِهلِمْ  ِمنْ  ُخذْ  ﴿كما يف قوله تعاىل  يِهم ُتَطهِّ فهذه  ]١٠٣التوبة [﴾ ِ�َا َوتـُزَكِّ

بل نفس ما دلت عليه ال يكفي ظاهرها ومعناها مفهوم ليست مما ال يفهم املراد به  اآلية

 وحده يف العمل فإن املأمور به صدقة تكون مطهرة مزكية هلم وهذا إمنا يعرف لبيان الرسول
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فيما يتعلق ��مل، وفيما يتعلق أيًضا  -رمحه هللا تعاىل-وهذا ما ذكره املصنف " -ملسو هيلع هللا ىلص-

أن األحكام ا�ملة اليت جاءت يف "هي �ملبني. وينبغي أن يعلم أن القاعدة يف هذا الباب 

فمثًال إذا  "- ملسو هيلع هللا ىلص- القرآن ننظر إىل بيا�ا يف موضع أخر أو ننظر يف بيا�ا يف سنة النيب 

هذا اللفظ خيتلف فيه العلماء  ]٦املائدة [﴾ بُِرُؤوِسُكمْ  َواْمَسُحواْ  ﴿نظر� يف قوله تعاىل

لتبعيض كالشافعي وغريه قالوا �ا ل؟ فمن قال �؟ أو لإللصاقلباء هل هي للتبعيضبسبب ا

جبواز مسح شيء من الرأس، ومن قال ��ا لإللصاق كمالك وأمحد قالوا �نه البد من 

؟ يتطلبون هذا من السنة، فنظر� يف حديث عبد مجيع الرأس ومن أين يتطلبون هذا مسح

ها املسح جلميع الرأس فعلم فإذا في ملسو هيلع هللا ىلصهللا بن زيد بن عاصم ويف سائر أحاديث وضوء النيب 

  .-ملسو هيلع هللا ىلص-من هذا أن البيان وقع من سنته 

 سنأخذ النص ونقف عليه إن شاء هللا، يعين النص والظاهر:

والنص ماال حيتمل إال معًىن واحًدا، وقيل ما �ويله تنزيله وهو مشتق من منصة "قال: 

وعلى -رمحه هللا تعاىل-نف هذا هو النص على حسب رسم املص، "الكرسيالعروس وهو 

ما ال حيتمل إال معًىن فسره لنا املصنف �وضح ما يكون، حسب بيانه للكالم، والنص 

واحًدا ليس له إحتمال أخر فيه، ال حيتمل إال هذا املعىن وهذا كثري يف نصوص الشرع، حىت 

يه إحتمال  يتطرق إلعّرفه بعض األصوليني �نه ما بلغ يف البيان غايته ومنتهاه، يريدون أنه ال

والظاهر أننا سنقف على النص ألن الكالم  .الوجوهحتمال بوجه من اأبًدا، ال يتطرق إليه 

 حيتاج إىل تفصيل خصوًصا أنه أحلق به املؤّول. "الظاهر"يف 
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أسأل هللا أن يوفق اجلميع ملا حيب ويرضى. وهذه أيًضا مخسون دقيقة، وقد عزمنا على أال 

دقيقة. وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني،  نزيد على اخلمسني

 واحلمد � رب العاملني.

 نقرأ ما تيسر من قول الشيخ النجمي رمحه هللا:

 اءة  ارد اب ال

 قال رمحه هللا تعاىل:

 "أقول هذا وأ� ال أعرف العجمي وال املهلهل، ولكين عرفت احلق واحلمد �.

وقد أخربين رئيسه فيما بعد ومل يسمه، فقال أعطيت أحد اإلخوان نسخة من كتاب 

فجاء �ا إيل وقال: هذا الكتاب أعطاين فالن ومل أقرأه وأَُأكد أن الرئيس  "وقفات"

واملرؤوس كالمها من طاليب فبدل ما �خذون كتاب العجمي واملهلهل و�تون �ما إيل 

وقفوا من كتاب العجمي موقف العداء، ألول مرة وأخذوا   ويستشريوين فيهما بدًال من هذا

كتاب املهلهل على أنه احلق الذي ال شك فيه، وإذا نظر� يف السبب احلامل هلم على ذلك 

ال جند شيئًا سوى أن هذا يتخاطب معهم من داخل دائرة احلزب، وذلك يتخاطب معهم 

ذي ال شك فيه جيب أن من خارجها، وما جاء من داخل احلزب فهو احلق عندهم ال

نغمض أعيننا و�خذه كما �خذ الدواء معتقدين فيه النفع وإن كان مراً، فاحلزبية جتعل املر 

 حلواً، والباطل حقاً، وهذا أكرب دليل على أن احلزبية شر وأي شر.

وليعلم الذين يقولون: إن اإلخوانيني يف اململكة غري اإلخوانيني يف مصر والشام وغريمها ألن 

ؤالء درسوا التوحيد يف املدارس واملعاهد والكليات منذ نعومة أظفارهم وإىل أن خترجوا، ه
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وقد كنا نصدق هذا الكالم إىل حد كبري، ونقول إن الذين غذوا �لتوحيد من الصغر ال 

ميكن أن يفرطوا فيه مهما كان األمر، ولكن ملا رأينا موقف اإلخوانيني من كتاب الوقفات 

ه من بطون كتب اإلخوان غرية على التوحيد وغرية على الدعوة أن يتبناها الذي مجعه صاحب

من هو غارق يف الشركيات والبدعيات ويغرت الناس به نظن ظنًا يشبه اليقني أن هذه هي 

الدوافع إىل ما كتب وبدًال من أن يشكره هؤالء املوحدون ويثنوا عليه بعمله العظيم وجهده 

ًال من ذلك تنكروا له وأبغضوا حىت من وزع كتابه وإن كان له املضين من أجل بيان احلق بد

 عليهم حق األستاذية واملريب فحسبنا هللا ونعم الوكيل.

ومع أن أخطاء هؤالء يف العقيدة؛ بل بعضها يهدم اإلسالم �لكلية كمن يستغيث �لنيب 

ق ومن يثين على الطريقة ومن يزعم أن دعوة أصحاب األضرحة واالستغاثة �م تذو  ملسو هيلع هللا ىلص

الرفاعية ويقول: إن املنتمني إليها يضرب أحدهم �لشيش من ظهره حىت خيرج من صدره 

فال يضره، سبحان هللا. النيب الكرمي وخامت الرسل وأفضل اخللق عند هللا وأقر�م إليه وسيلة 

ه فسال الدم وأعالهم عنده مقاماً يضرب يوم أحد على رأسه فتغوص حلقتا املغفر يف وجنتي

لَْيَس َلَك ِمَن اْألَْمِر  ﴿نبيهم �لدم فأنزل هللا عز وجل: وقال كيف يفلح قوم خضبوا وجه

بـَُهْم فَِإنـَُّهْم ظَاِلُمونَ 
سنقف على هذا إن شاء  ]128[آل عمران  ﴾ َشْيٌء أَْو يـَُتوَب َعَلْيِهْم أَْو يـَُعذِّ

  .وعلى آله وصحبه أمجعني وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد هللا، يكفي.

 ال إله إال أنت سبحانك.

ا 

ملراد به الشرط العريف أو يقول هل يدخل يف التقييد �لشرط الشرط اللغوي أم ا :١ال 

 ؟الشرعي
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 ال، يدخل كل هذا، يدخل كل هذا إذا اشرتط عليه: :١ اب

 حكم من الشرع الشريف مل حيد ***والعرف معمول به إذا ورد 

ًضا إذا كان خطابه وحديثه �ملعىن اللغوي فإنه يُرجع يف كالم الناس ويف أميا�م ويف وأي

 نذورهم إىل لغتهم اليت يتكلمون �ا.

هل من األحسن لطالب العلم تطبيق هذه القواعد، أعين قواعد دالالت األلفاظ  :٢ال 

 ؟قه أم يف دراسته للتفسري واحلديثيف دراسته للف

يف كلها، بل حىت فيما يتخاطب به الناس، حىت ترسخ يف ذهنه. ودراسة ال، بل  :٢جواب 

التفسري ودراسة احلديث ودراسة الفقه ال تفكك وال انفصال فيها، فإمنا يُدرس التفسري 

 ويُدرس احلديث ألجل أن يُفقه معنامها كما هو معلوم.

؟ بيان عن وقت احلاجةيقول هل جيوز محل املطلق على املقيد إذا لزم منه �خري ال :٣ال 

؟ ، سئل ما يلبس احملرم-ملسو هيلع هللا ىلص-عن رسول هللا -رضي هللا عنه-اله حديث ابن عمر ومث

وال اخلفني إال أال جيد النعلني فيقطعهما حىت يكو� أسفل من فقال: (وموضع الشاهد) 

ومن مل «: -نهرضي هللا ع-وكان يف املدينة مث ملا حج، ويف حديث ابن عباس  .الكعبني

فلم يذكر القطع يف حديث أبن عباس، فمن قال �حتاد  .»جيد نعلني فليلبس اخلفني

احلكم والسبب قال حبمل املطلق على املقيد وهو قول اجلمهور، أما احلنابلة فقالوا �لنسخ 

مل يسمع   ، وكثري منهم-ملسو هيلع هللا ىلص-ألن �خري بيان قطع اخلفني يف عرفات ممتنع يف حق النيب 

لزوم �خري يف املدينة. فهل من حاالت عدم محل املطلق على املقيد -ملسو هيلع هللا ىلص-كالم النيب 

 .وجزاكم هللا خريًامن حرر هذه املسألة من األصوليني؟ ؟ و البيان عن وقت احلاجة
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جعة �لنسبة ملن حررها ال حيضرين اآلن شيء من هذا، ولكن املسألة هذه هي را :٣اب 

حتفة الطالب إىل معرفة "يف كتابه -رمحه هللا تعاىل-الح. أبن كثري إىل قضية اإلصط

�ن السلف كانوا يطلقون على النسخ -علينا وعليه رمحة هللا-قرر  "أحاديث ابن احلاجب

"وهم يطلقون النسخ على التخصيص كثريا خبالف : -رمحه هللا تعاىل-التخصيص، فقال 

، وعلى هذا فانه ال إشكال يف -رمحه هللا-ذا يقوله احلافظ ابن كثري ، فهاصطالحنا اليوم"

 تسميته ختصيًصا أو يف تسميته نسًخا ألن اجلميع ال يرون قطع اخلفني إذا مل جيد النعلني.

يف كتابه (منع جواز ا�از يف املنزل -رمحه هللا-أفهم كالم الشنقيطي  يقول مل :٤ال 

 �رك هللا فيكم ؟ للتعبد واإلعجاز)، مأجورين

تقدم الكالم عليه "وأوضح دليل على منع ا�از يف القرآن امجاع القائلني ��از  :٤ااب

 على ان كل جماز جيوز نفيه، ويكون �فيه صادقاً يف نفس األمر"

يعين ا�ازيون الذين يقولون ��از جممعون متفقون على أنه ا�از جيوز نفيه، وأن ا�از 

تأكيده مثًال وما شابه ذلك من املؤكدات اليت يستعملو�ا، فإذا كان ا�از جيوز نفيه يرتفع ب

-فإنه يكون هذا النايف يكون صادقًا يف نفس األمر. وهذا مشكل فيما يتعلق بكالم هللا 

 .-تبارك وتعاىل

يقول بعضهم يقول إنه جيوز ختصيص العام حىت يكون حالة واحدة، أَال خيالُف  :٥ال 

 ؟عام الذي هو ما عم شيئني فصاعًداا تعريف الهذ

يف احلقيقة مل أتبّني ما هو املراد من كالم هذا القائل، حيتاج إىل �مل أكثر. ما  :٥اب 

 ؟جه املخالفة يف هذا التعريف يعينو 
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كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل «: -رضي هللا عنه-حديث سهل بن سعد  :٦ال 

 ؟. هل هو من قبيل العام أم املطلق»اليسرى يف الصالة يده اليمىن على ذراعه

 كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمىن على ذراعه«ننظر إىل اللفظ:  :٦اب 

. هذا من قبيل العام ويدخل فيه الرجال والنساء كما قرر هذا شيخ »اليسرى يف الصالة

 ع من كتبه.يف أكثر من موض-رمحه هللا تعاىل-الم أبن تيمية اإلس

والتخصيص ببدل البعض، ما يقول بعضهم يزيد يف أنواع التخصيص املتصل  :٧ال 

 ؟صحة ذلك

 .حنتاج إىل مثال :٧اب 

فهم منه أن لألمر يقول هل قوهلم األمر �لشيء يستلزم النهي عن ضده يُ  :٨ال 

وما هو القول  ؟تضي الفساد قال به بعض أهل السنة؟ وهل النهي ال يقمستلزمات أخرى

 ؟العائد على شرطه هل يقتضي الفسادالراجح يف مسألة النهي 

أما النهي إذا عاد على شرط الشيء فإنه يقتضي الفساد كما قرر�ه يف درس  :٨اب 

البارحة. وأما االستلزام للضد يف املنهي عنه فإن هذا هو الذي قرره شيخ اإلسالم وأبن القيم 

. يعين أنه أمر �لضد و�ي عن الضد إذا أستلزمه، وإال أنه -عاىلرمحهم هللا ت-والشنقيطي 

؟ لفساد قال به بعض أهل السنةتضي ايضاده أصالة فال. وأما القول �نه هل النهي ال يق

نعم قال به بعض أهل السنة أو املنتسبني إىل السنة، ولكن الذي عليه جهور األئمة ومجهور 

سّلم �لقاعدة مث ينازعك يف الصور، وهذا كثري جًدا السلف أنه يقتضي الفساد وبعضهم ي
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وهو مما خييب األمل عندما تبحث بعض املسائل يف كتب الفقه على املذاهب فيما يتعلق 

 �لنهي، ومن درس الفقه يعرف هذا، وشروح احلديث.

يقول أحد الطلبة أراد مجع الكالم على العلم مبسألة حكم محل املطلق على  :٩ال 

عن وقت احلاجة، ما رأيكم يف هذا؟ وهل توافقون على  إذا لزم منه �خري البياناملقيد 

 ؟عرضه عليكم

نعم هو شيء حسن، وحنن حنب املواضيع اليت فيها شيء من اإلبراز مع  :٩اب 

؟ ألنك لن �يت بشيء جديد، وإذا جئت بشيء ملاذا قلنا اإلبراز مع االبتكار االبتكار.

ننا ما عند� قضية إحداث يف الدين. فأنت تربز ما كتبه العلماء جديد فإنه مرفوض، أل

وتفرق يف كتبهم ويف فتاواهم وجتمعه، هذا اإلبراز مع االبتكار مبعىن أنه مل ُيسبق فيما يظهر 

أن أُبرز هذا البحث أو أُبرز نظريه. مثال أرسلت إحدى الطالبات حبثا يف احلجة يف التعليل. 

يف احلقيقة ابتكاري وحيتاج إىل إبراز أكثر، وال زلت أراجع فيه كلما  وهذا البحث أ� أعتربه

سنحت يل الفرصة وأقّيد املالحظات العامة، ألنين يف احلقيقة أريده أن يكون نواة ملوضوع  

كبري. سأرسل املالحظات إىل املراقب وفقه هللا على املوقع يف أقرب فرصة وأقصد 

تتعلق برتتيب املوضوع والتقدمي والتأخري وبعض الفائت �ملالحظات املالحظات العامة اليت 

يف النقل وما يتعلق �ملقدمة وما يتعلق أيًضا �لتدخل يف صياغة املوضوع، وال يُقتصر األمر 

على جمرد نقل وإمنا يعين إما أن يؤيت بتلخيص يف أوله أو تلخيص يف آخره، أو صياغة 

مة اليت يريدها الباحث. وعلى كل حال كما للعبارة �سلوب فيه نوع من اإليصال للمعلو 

؟ ألنه فيه إظهار ملزية وخّصيصة هي احلقيقة حيتاج إىل إبراز، ملاذا قلت لكم البحث هذا يف

منثورة يف كتب أهل احلديث وهي تُعترب من أهم خصائصهم، بل ليست إال لبعض 
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بعض اجلهال  خواصهم، �مل يف هذا! وهي مسألة تعليل األحاديث الذي كان يعتربه 

 كهانة.

 يقول هل ُحيمل ا�مل على املبني يف كالم الناس؟ أم أنه يُقتصر على كالم هللا :١٠ال 

 ؟؟ وهل املبني هو املفصل؟ وما هو الفرق إذا كان هناك فرق-ملسو هيلع هللا ىلص-ورسوله 

 هو املفصل، هو املفصل نفسه. ويف هذا يقول احلافظ ابن القيم: :١٠اب 

 إطالق واإلمجال دون بيان ***ليك �لتفصيل والتبيني فالـ وع

 أد�ن واألذهان كل زمان ***قد أفسدا الوجود وغّريا الـ 

قضية محل املطلق على املقيد يف كالم الناس هذا مل ُيسمع به إال يف هذا العصر، مع 

احلسن يف إجاللنا لبعض أهل العلم الذين تكلموا فيه. وقد ذكر� يف مناقشاتنا أليب 

األشرطة اليت ُسّجلت معه وعرضت على العلماء يف عام ثالثة وعشرين هجري واليت كانت 

يف مركزه يف مأرب، حكيت له اإلمجاع الذي نقله الشوكاين عن البقاعي ملا تكلم على 

الصوارم "أظنه يف كتاب -وضع والكالمأحاول أن أستذكر املوأ� - تكفري ابن عريب 

؟ نعين سألة فيها إمجاع. ماذا نعين �ذالم ال يشكل عليه هذا ما دام امل، طالب الع"احلداد

�ال ُخيطّأ خمطئ وال يُبدّع مبتدع وال حيكم حىت على البدعة ��ا بدعة وال على اخلطإ �نه 

خطأ. ألنه ما من إنسان إال وله كالم صواب عام جممل يستطيع أن يتطرق به إىل أن ُحيمل 

مه هذا املفّصل، فتتساقط هذه املواضع. فينبغي التنبه هلذا األمر، وقد  هذا ا�مل على كال

كتاً� يف هذا يف ضمن سلسلته -حفظه هللا ورعاه-العالمة ربيع  كتب فيه شيخنا ووالد�

يف الرد على أيب احلسن، حىت قال بعض كبار متعصيب أيب احلسن يف ذلك الوقت عندما  
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�ن هذه ال مناص وال خمرج أليب احلسن  ،"خرب الثقة قبول"كتب الشيخ كتابه هذا وكتابه 

 منها.

يقول وجهه انه إذا ُخّصص العام حىت يكون حالة واحدة ينايف تعريف العام  :١١ال 

 ؟ة صاحب السؤال عن التخصيص العام)أنه يعم شيئني فصاعدا (إضاف

؟ هي هذه املنافاةأ� أريد أفهم "حالة واحدة" هذه، "ينايف تعريف العام" ما  :١١اب 

الكالم ممكن أن أصيغ لك أي عبارة، لكن املقصود هو املثال. وهذا الفن نّبهتكم يف أول 

الدروس لكالم القرايف وكالم الطاهر اجلزائري وغريهم من أهل العلم رمحهم هللا �ن كثريا منه 

لوقت وذكرته أو عامته أو بعضه ليس عليه أمثلة وال فائدة فيه. وكذلك مل أذكر يف ذلك ا

 اآلن أنه كالم الصنعاين رمحه هللا تعاىل أيًضا.

طيب ستكتفون �ذا القدر إن شاء هللا تعاىل، وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

 أمجعني، واحلمد � رب العاملني. والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

 

 

 

 

  


